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A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
A KOCSMÁBAN
– ... Tizenhat kisfröccsöt kérek!
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Jancsi egy kerékpárt kapott. Apja büsz-
kén nézte az ablakból, ahogy a lakóte-
lep körül cikázott.
– Nézd, apa! Kéz nélkül!
– Jól van!
Következő körben:
– Nézd, apa! Láb nélkül!
– Jól van.
Következő körben:
– ... (poén a rejtvényben)

Apa és fia

#vélemények  #horoszkóp

Valutaváltó

Euró               4,8428
Dollár            4,2916
100 forint       1,3880

Vicc

A főhadnagy hazaérkezik Oroszország-
ba. A pályaudvaron leteszi a bőröndjeit, 
és összedörzsöli a két kezét:
– Tényleg itthon vagyok? Nem tudom 
elhinni!
Lenéz, és látja, hogy a két bőröndje el-
tűnt.
– Most már elhiszem.

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

A LEGZÖLDEBB AUTÓ KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉRIdőjárás

Csíkszereda
22° / 13°

Gyergyószentmiklós
21° / 13°

Marosvásárhely
23° / 15°

Székelyudvarhely
23° / 15°

Keressen újfajta megoldásokat a zá-
tonyra futott feladataira! Akár szokatlan 
ötletekkel is előrukkolhat, uralkodó 
bolygója ma mindenben támogatja Önt.

Megterhelő napra készülhet. Precízen 
kell megterveznie a teendőit, ha azt 
szeretné, hogy a kötelezettségei mel-
lett a magánéletére is jusson ideje.

Ma komoly terhektől szabadulhat meg, 
de ezek érdekében dolgoznia kell. Ha 
szabadjára engedi a képzelőerejét, ké-
pes lesz megtalálni a válaszokat.

Tele van lendülettel, úgy érzi, szinte 
minden akadályon könnyedén túl tud 
lépni. Most alkalma lesz próbára tenni 
szakmai tudását és képességeit.

Zsúfolt programja miatt kissé beha-
tároltak a lehetőségei. Ennek ellenére 
maradjon éber, és ne határolódjon el 
az Ön körül zajló eseményektől!

Üzleti ügyei kiválóan alakulnak, de 
csupán addig, ameddig nem vállal túl 
nagy kockázatot. Maradjon a bevált 
módszereknél és a saját döntéseknél!

Belekezdhet új tervébe, de legyen elő-
vigyázatos! Ha úgy érzi, az Önre váró 
események messze sodorják a céltól, 
változtasson álláspontján!

Eredményes pillanatok várnak Önre. 
Nyugodtsága most arra készteti, hogy 
addig ne nyugodjék, amíg nem talál 
mindenkinek elfogadható megoldást.

Agyafúrtságra, illetve szakmai tapasz-
talatokra lesz szüksége ahhoz, hogy 
átvészelje a mai napot. Bármilyen hely-
zetbe kerül, őrizze meg a nyugalmát!

Bár nagyvonalúan viselkedik, emellett 
kissé könnyelmű is, ami a munkája 
során gondokat okozhat. Fogja vissza 
magát, és a döntéseket halassza el!

Hajlamos megalapozatlanul, csak a 
külsőségek alapján megítélni dolgokat. 
Változtasson a hozzáállásán, ha nem 
akar ellenségeket szerezni magának!

Legyen nyitott mások elképzeléseire, 
fordítsa figyelmét társai felé! Így a sa-
játjaihoz is jó ötleteket kaphat, és köny-
nyebben átléphet a buktatókon.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

Horoszkóp

Mielőtt Tanasă belekötne a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal ter-
meiben levő zászlókba, megemlíteném, hogy egyszerűen semmi köze 
ezekhez. Amíg a bukaresti katedrális termeiben ott csillog-villog a cári 
Oroszország címere, hatalmas méretben. Mikor azt Dan Tanasă leveteti, 
akkor levesszük mi is. De addig nem. 
Ismeretlen

Igaza van, kedves Veress Dávid úr! Ha egy magyar teszi azt, amit Io-
hannis mondott, már rég börtönben lenne terrorizmus vádjával. Már 
volt példa erre.
Ismeretlen

Nyilvánosan és illő tisztelettel felkérem a különböző kereskedelmi 
egységek és vállalkozások vezetőit, hogy a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos felhívásokat (Kötelező a maszk viselése és a távolságtartás 
betartása) magyar nyelven is fogalmazzák meg és függesszék ki az 
egységeik bejárataihoz.
Veress Dávid

Ugye, kedves elöljárók, nem akarják elhitetni, hogy a sok házi hulla dékot 
a hódok hordják a vízpartokra és az erdőkbe? Remélem nem.
Ismeretlen

Milyen jó, hogy vannak hódok, így van mire fogni az áradást. De medret ta-
karítani, sáncokat ásni, erdőt telepíteni is kell (utóbbi lehet, hogy hiábavaló, 
mert kivágják a hódok). Tessék munkába állítani a sok munkakerülőt, és 
mindjárt nincsenek problémák. A nagy, meghonosodott gond csak annyi, 
hogy ha valami nem cseppen, akkor nem mozdítanak semmit. Úgyhogy ne 
mind panaszkodjanak, hanem munkára fel! Úgy, mint a hódok.
Ismeretlen

Rareș Bogdan Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert 
Orbán Viktor ragályos betegségének nevezte. Ez a karrierista, kolozsvári 
származású nacionalista, magyarfaló, a Realitatea TV egykori helyi 
tudósítója, majd esti műsorvezetője, ahol sovén nacionalista műsorával 
kecsegtette a kategóriába tartozó nézőit, jelenleg európai parlamenti 
képviselő, ahol napi hat órát üldögél havi 8000 eurós fizetésért. De csak 
üldögél, mert még mindig nem képes ott valamiről az ország érdekében 
beszélni, itthon viszont nagyszájú, hangadó és nagyképű. Az említett 
egyén sértegető kirohanása azután történt, hogy nemrég Szijjártó úr 
egyszerűen kimondta, hogy Románia elnöke szélsőségesen magyarel-
lenes. Nem tévedett, igaza volt. Viszont ez a Bogdan sokat megenged 
magának, hiszen ő az elnök és mások kedvence, szócsöve. De mi lesz 
ebből az országból, ha ilyen gondolkodású gyűlöletkeltő egyének állnak 
az élén? És persze ott van az örökös rettegés, az Erdély miatti rémálom.
Ismeretlen

Azokat az üzeneteket jelentetjük meg, esetenként rövidítve, amelyek közölhető nyelven íród-
tak, személyiségi jogokat nem sértenek, a köz figyelmé re érdemesek. Szerkesztőségünk nem 
vállal felelősséget az üzenetek tartalmáért, a küldők telefonszámait nem jegyezzük.

Az olvasó véleménye




